
Perëndia Shkatërroi Sodomin dhe
Gomorrën; Perëndia e Ripërtëriu
Premtimin e Tij me Abrahamin

SHKRIMI I SHENJTË: Gjeneza 13:14-17; 15:5,6,13-16; 17:1-5,
15-17; 18:20,21; 19:1-7,10-17, 24-26.

QËLLIMET E MËSIMIT:

� Të tregojë që Perëndia e quajti Abrahamin njeri të drejtë për shkak të
besimit të tij.

� Të tregojë që Perëndia e gjykon mëkatin.
� Të tregojë rezultatet e zgjedhjeve të gabuara.
� Të tregojë shqetësimin e Perëndisë për individët.

KY MËSIM DO T’I NDIHMOJË STUDENTËT:

� Të shohin që besimi që kishte Abrahami e bëri atë njerë të drejtë.
� Të kuptojnë që askush nuk mund të shpëtojë duke qenë në mëkat.
� Të shohin seriozitetin e mëkatit dhe rebelimit kundër Perëndisë.
� Të kuptojnë që Bibla kujdeset për ta personalisht.
� Të shohin që Bibla është e vërtetë.

PERSPEKTIVA PËR MËSUESIN:

Për shoqërinë tonë që përbuz çdo standard të moralitetit dhe të drejtësisë,
historia e Sodomit dhe e Gomorrës përbën një dëshmi të qartë të së vërtetës së
patundshme të Perëndisë.

Ky pasazh i Shkrimeve të Shenjta jepet për ne tamam në kohën e duhur për
shkak të llojit të mëkatit që mbizotëronte në këto dy qytete. Homoseksualiteti
(dhe çdo lloj tjetër i mëkatit seksual) po lulëzon edhe në ditët tona, por shumë
po e justifikojnë këtë mëkat si një “zgjedhje e mënyrës së jetesës”. Mënyrat e
jetesës në kundërshtim me Perëndinë janë përhapur shumë dhe janë bërë të
pranueshme nga pikëpamja shoqërore. Por Perëndia nuk ka ndryshuar.
Perëndia kurrë nuk ka pranuar dhe kurrë nuk do të pranojë sjelljet imorale.

Shumë njerëzve në shoqërinë tonë iu pëlqen të mendojnë se një “Perëndi i
dashur” nuk do të dënojë kurrë njeri. Por Perëndia është i drejtë; dhe megjithëse
Ai është vërtet i dashur, Ai gjithashtu duhet të kihet frikë. Perëndia e dënon
mëkatin.

Një nga mësimet më të mëdhaja të kësaj historie është që ne duhet të jemi
të ndërgjegjshëm për rrugët që zgjedhim. Abrahami zgjodhi të besojë
Perëndinë, dhe Perëndia edhe sot po i bekon pasardhësit e Abrahamit—ata që,

MËSIMI
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Hebrejtë
11:11-
12

PAMJE E
PËRGJITHSHME

Ky mësim përqendrohet në
dy histori vazhduese:

Besimin që kishte
Abrahami, Perëndia e
konsideroi si një veti i
një njeriu të drejtë.
Por Perëndia e shpëtoi
Lotin nga Sodomi dhe
Gomorra në mënyrë që
Perëndia t’i shkatërronte
këto dy qytete.
Disa çështje:

- Komunikimi i Perëndisë
me njeriun, siç tregohet
në premtimet e Tij për
Abrahamin.
Shënim: Këtyre prem-
timeve do t’ju referoheni
edhe në të ardhmen,
kështu që sigurohuni t’i
shpjegoni mirë tani.

- Njeriu ka nevojë të vijë
tek Perëndia me anë të
besimit, si tregohet tek
reagimi i Abrahamit.

- Shqetësimi i Perëndisë
për të gjithë njerëzit, por
edhe gjykimi i mëkatit
prej Tij, siç tregohet në
rastin e Sodomit dhe të
Gomorrës.

Referime
nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

PËRGATITJA E MËSIMIT
Kjo pjesë është për ju, mësuesin.

Pasazhet në kolonën e Referimeve nga Shkrimet e Shenjta janë
për studimin tuaj gjatë përgatitjes së këtij mësimi. Meqenëse ato
mund të përmbajnë koncepte që ndeshen më përpara këtij
mësimi, ato nuk do të mësohen në këtë fazë.

Shënim: Nëse nuk keni shpjeguar më parë nga kjo pjesë e
mësimeve, ju lutemi lexoni me kujdes shënimin për mësuesit në fil-
lim të këtij libri.



ashtu si Abrahami, i besojnë Perëndisë. Por Loti zgjodhi një rrugë, që e vuri atë
dhe familjen e tij pa qenë nevoja në mes të një ambienti imoral dhe të pafe. Kjo
zgjedhje i kushtoi atij jetën e gruas dhe të dhëndrit, të dëshmisë së tij dhe të
vajzave të tij. Historia e Lotit dhe e vajzave të tij tek 19:30-38 (ne nuk do ta tra-
jtojmë këtë pasazh) tregon se edhe pse ata shpëtuan nga këto qytete, ata
megjithatë mbanin me vete njollën e mëkateve që sundonin atje. Djemtë që u
lindën vajzave të Lotit u bënë baballarët e Moabitëve dhe të Ammonitëve që më
vonë do të ishin armiqtë e vazhdueshëm të pasardhësve të Abrahamit.

Mëkati lë një vragë të tmerrshme dhimbjeje, trishtimi, shkatërrimi dhe
vdekjeje. Ndoshta dikush që e mëson historinë e Sodomit dhe të Gomorrës do
të besojë dhe do të pendohet për mëkatet në jetën e tij. Lutju Zotit që ai t’ju
aftësojë si mësues dhe t’ju ndihmojë ndërsa ju po punoni me zemrat e studen-
tëve tuaj gjatë shpjegimit të mësimit.

NDIHMESA PAMORE:

� Tablloja Kronologjike Nr. 16, “Loti dhe Vajzat e Tij Shpëtojnë”
� Tablloja Kronologjike Nr. 17 “shkatërrimi i Sodomit dhe Gomorrës”
� Harta Kronologjike 1
� Tabelë e vogël, “Abrahami i Besoi Perëndisë” (që tregohet në mësim)

SKICA E MËSIMIT:

PËRSËRIT pyetjet nga Mësimi 16.

A. Hyrje

Ky mëson trajton disa çështje shumë të rëndësishme.
Çfarë quan Perëndia drejtësi?
Si mund të quhet dikush njeri i drejtë në sytë e Perëndisë?
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nga
Shkrimet
e Shenjta

Shënimet e Mësuesit

MBI MËSIMDHËNIEN E KËTIJ MËSIMI:
Këto mësime janë hartuar për të mësuar ata që nuk besojnë. Ju
me shumë kujdes po vini një bazë biblike mbi të cilën më vonë do
të paraqitet Ungjilli. Nëse në klasën tuaj ka besimtarë, mësoji ata
duke synuar që ata të kuptojnë bazën e besimit të tyre dhe me
synimin që ata të jenë të aftë t’u mësojnë të njëjtin material
jobesimtarëve.

MOS E NDËRLIKO MESAZHIN!
Gjatë mësimit, mos harroni se ky është një studim i udhëzuar—
dhe jo një pamje shteruese e Biblës, dhe as një diskutim grupi i
pakufizuar. Mos dil jashtë temës së mësimit dhe vazhdo mësimin
duke kufizuar dhe udhëzuar çdo diskutim.

Ndiq me kujdes skicën e mësimit. Thekso temat doktrinore.

FORMATI I MËSIMIT: Kolona qendrore më poshtë përmban mate-
rialin e mësimit që do t’u mësohet studentëve. Kryerreshtat me të
zeza janë vetëm për referim dhe nuk ka nevojë të përmenden
sepse ato janë të përfshirë në materialin e skicuar që vijon.
Materiali në kolonat anësore është  për t’u përdorur nga vetë
mësuesi dhe nuk është  për t’u përfshirë në mësim.

PËR T’U SHPJEGUAR STUDENTËVE
(Vetëm kolona qendrore)



A shqetësohet Perëndia nëse dikush zgjedh jetën imorale?
A është homoseksualiteti me të vërtetë mëkat?
Bibla iu përgjigjet këtyre pyetjeve shumë qartë.
Kjo histori na kujton ato që kanë ndodhur në ditët e Noes.
Dhe na bën të mëndojmë edhe atë që po ndodh edhe sot në
shoqërinë tonë.

B. Perëndia i ripërtërit premtimet e tij për Abrahamin.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.

Mbasi Loti u largua nga Abrami, Zoti i foli Abramit dhe i
premtoi edhe një herë se do t’i japë atij të gjithë tokën e
Kananit.

$ LEXO Gjeneza 13:14-17

TREGO ZONËN E KANANIT NË HARTËN 1.
- Krahaso:

Sa yje mund të shohësh në qiell kur është errësirë natën pa
re?
Një natë, Perëndia e mori Abramin jashtë çadrës së tij dhe
i tha të vështronte lart dhe të shihte nëse ai do të mund t’i
numëronte yjet.

Perëndia i premtoi Abramit, bile edhe përpara se të kishte
fëmijë, që pasardhësit e tij do të ishin të shumtë si yjet.

$ LEXO Gjeneza 15:5,6.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.

Abrami i besoi Perëndisë.
- Atë që premtoi Perëndia dukej si e pamundur.
- Abrami dhe Sarai kishin qenë të martuar për vite me

rradhë dhe tani ishin të moshuar, por ata kurrë nuk
kishin mundur të bënin fëmijë.

- Por Abrami i besoi Perëndisë se Ai do t’i jepte fëmijë dhe
do të dërgonte Shpëtimtarin si një nga pasardhësit e tij.

Prandaj, ngaqë Abrami i besoi Perëndisë, Perëndia e pranoi
atë sikur ai të mos kishte asnjë mëkat.
- Abrami ishte mëkatar; por për shkak të besimit të tij tek

Perëndia, ai u pranua nga Perëndia sikur të ishte krejtë-
sisht i përsosur.

$ LEXO Gjeneza 15:6

Çfarë është drejtësia?
- Rrënja e fjalës është “i drejtë”.
- Perëndia “e cilësoi të drejtë” dhe duke e konsideruar të

drejtë e bëri edhe të pranueshëm për Perëndinë.
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Romakët
4:3
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nga
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Por Abrami ishte mëkatar, si një pasardhës i Adamit, si edhe
ne të gjithë.
Çfarë gjeti Perëndia tek Abrami që e quajti atë njeri të
drejtë?
Përse e pranoi Perëndia Abramin, një mëkatar?
E vetmja arsye përse Perëndia e quajti atë të drejtë ishte se
Abrami i besoi Perëndisë.
Ndihmesa pamore e sugjeruar:

.

Ju mund të thoni që, megjithëse llogaria e Abramit me
Perëndinë ishte me shenjë të kuqe për shkak të mëkatit të
tij, Perëndia e cilësoi atë si njeri të drejtë.
Kjo cilësi “drejtësia”, që iu dha atij si dhuratë nga Perëndia,
ishte arsyeja për Abrami u pranua plotësisht nga Perëndia.
Përse e bëri Perëndia këtë gjë për të?
Sepse Abrami i besoi Perëndisë.
Abrami e dinte se ai vetë nuk mund ta shpëtonte veten e tij
nga mëkatet e tij, por ai besoi që Perëndia do të dërgonte
një Shpëtimtar që do të ishte në gjendje ta shpëtonte atë
nga Satani, nga mëkati dhe nga vdekja.

^ Tema: Perëndia është kudo në çdo kohë; Ai di 
gjithçka.

$ LEXO Gjeneza 15:13-16

Perëndia i dinte të gjtha që do t’i ndodhnin pasardhësve të
Abramit përpara se ata të lindnin.
- Krahaso:

A e dini se çfarë do të ndodhë javën tjetër, vitin tjetër, dhjetë
vjet më vonë? Po njëqind ose dyqind vjet më vonë? Askush
nuk i di përgjigjet e këtyre pyetjeve veç Perëndisë. Vetëm Ai
di gjithçka për të ardhmen tonë.

$ LEXO Gjeneza 17:1-5

Perëndia i foli përsëri Abramit kur ai ishte 99 vjeç.
- Perëndia e ndryshoi emrin e Abramit në Abraham sepse

Perëndia premtoi që ai do të ishte babai i shumë pasard-
hësve.

- Abram do tëthotë “babai i lartësuar”; Abraham do të thotë
“baba i një shumice fëmijësh”.

C. Premtimi i Perëndisë që Abrahami dhe Sara do të kenë
fëmijë.

^ Tema: Perëndia komunikon me njeriun.
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Abrahami i BESOI PERËNDISË.
PERËNDIA e konsideroi këtë si diçka e një njeriu të drejtë.

Gala-
tians 3:8



$ LEXO Gjeneza 17:15,16.

Perëndia gjithashtu e ndërroi emrin e Sarait në Sara sepse
megjithëse ai kurrë nuk kishte qenë në gjendje të bënte
fëmijë, Perëndia i premtoi se ajo do bënte në djalë.
- Sarai do të thotë “princeshë”, ndërsa Sara do të thotë

“nënë e kombeve”.
- Ajo do të bëhej nëna e miliona pasardhësve.

^ Tema: Perëndia është i gjithë-fuqishëm.

^ Tema: Njeriu ka nevojë për Perëndinë.

$ LEXO Gjeneza 17:17.

Na duket si e pamundur që Abrahami dhe Sara do të kenë
një djalë 
- Abrahami po shkonte 100 vjeç.
- Sara do të ishte 90 vjeç.
- Por premtimi nuk lidhej me dobësinë e tyre njerëzore.
Ai që bëri premtimin ishte Perëndia, dhe Ai është i plot-
fuqishëm.

D. Qendrimi i Perëndisë ndaj Sodomit dhe Gomorrës 1

Le të shohim tani Lotin, nipin e Abrahamit.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

^ Tema: Perëndia është kudo në çdo kohë; Ai di 
gjithçka.

$ LEXO Gjeneza 18:20,21.

NË HAERTËN 1, TREGO VENDNDODHJEN E MUND-
SHME TË SODOMIT DHE GOMORRËS.
Ju e mbani mend që Loti shkoi për të jetuar pranë këtyre dy
qyteteve të këqinj.
Edhe pse në botë në atë kohë kishte shumë njerëz, Perëndia
e dinte shumë mirë se çfarë bënin njerëzit e Sodomit dhe të
Gomorrës, dhe Ai dëgjonte çdo gjë që ata thonin.

^ Tema: Perëndia është i dashur, i mëshirshëm dhe 
plot hir.

^ Tema: Perëndia është suprem dhe sovran.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai
kërkon  

vdekjen si shpagim për mëkatin.

Perëndia për një kohë të gjatë kishte qenë shumë i pakë-
naqur me këto dy qytete të mbrapshtë, bile edhe përpara se
të shkonte Loti atje.
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1Në këtë moment, ju mund
të doni të lexoni të gjithë
Gjenezën 18 që ju përgatit
për Gjenezën 19 dhe
shkatërrimin e Sodomit
dhe të Gomorrës.

Thekso që, në disa raste
në Bibël, Perëndia u
shfaqet për një kohë të
shkurtër disa individëve në
formën e njeriut. Këto
pamje quhen “theofani”.

Hiri i Perëndisë dhe njohu-
ritë e Tij mbi gjithçka
demostrohen në kapitullin
18 kur Ai është në dijenë
të përgjigjes së Sarës
(vargjet 12-15) dhe bisedat
e Tij me Abrahamin.

Ki kujdes të shpjegosh që
komenti i Perëndisë me
Abrahamin tek 18:18 ishte
për të mirën e Abrahamit.
Perëndia e dinte me sak-
tësi se çfarë po ndodhte
në Sodom dhe Gomorra.
Ju mund t’u thoni që fjalët
e Perëndisë i ngjasojnë
fjalëve të babait që i thotë
të birit, “Po shkoj t’i hedh
një sy dhomës, se mos
është rrëmujë siç kam
dëgjuar.” kur në të vërtetë
babai e di fare mirë se si
është dhoma. Por në këtë
rast, Perëndia donte ta
tërhiqte Abrahamin në
bisedë që ky (edhe ne) të
shihte thellësinë e hirit të
Perëndisë dhe njohuritë e
Tij për gjithçka. Perëndia
tha që Ai nuk do ta
shkatërronte Sodomin po
të gjente njerëz të drejtë
atje. (SIç doli, vetëm tre
njerëz ia vunë veshin par-
alajmërimit të Perëndisë
dhe shpëtuan.)

Po ta përdorni këtë kapit-
ull, ju gjithashtu mund të
përdorni Tabllonë
Kronologjike Nr 15,
“Abrahami, Sara dhe
Vizitorët e Tyre Qiellorë”. ❏



- Për një kohë të gjatë, Zoti kishte qenë i durueshëm me
banorët e tyre, por tai Ai vendosi që Ai nuk mund t’i
tolerojë më mëkatshmërinë e tyre.

- Ata nuk mund t’i shpëtonin gjykimit të Perëndisë.

- Krahaso:

A e mbani mend me sa durim priti Perëndia që njerëzit në
ditët e Noes të pendoheshin për mëkatet e tyre? Por një ditë
vjen koha kur Perëndia mendon se u ka dhënë njerëzve
kohën e mjaftueshme për t’i penduar. Asnjë prej atyre që
nuk pranuan t’i besonin Perëndisë nuk i shpëtuan gjykimit
të Perëndisë. Ai është suprem dhe sovran. Ai nuk pyet njeri
se çfarë do të bëjë.Kur Ai vendos të dënojë mëkatarët, kur-
rkush nuk mund ta ndalojë Perëndinë.

- Merr parasysh:

Duke qenë se Perëndia nuk e dënon menjëherë mëkatarin,
duke sikur Perëndia e kalon lehtë mëkatin. Sidoqoftë, Ai do
ta dënojë mëkatin. Askush nuk  mund t’i shpëtojë gjykimit
të Perëndisë, të Krijuesit tonë të plotfuqishëm. Ai sheh dhe
do të dënojë mëkatin e çdo njeriu.

E. Engjëjt e Perëndisë vijnë në Sodom.

$ LEXO Gjeneza 19:1-3.

Ku ishte Loti?

- Më parë Loti po jetonte pranë atij qyteti.

- Tani ai kishte shkuar brenda në qytet dhe po jetonte në
mes të njerëzve të liq.

Kush ishin vizitorët e tij dhe përse erdhën ata?

- Ata ishin dy nga engjëjt e mirë të Perëndisë që nuk e
kishin ndjekur Satanin.

- Perëndia i dërgoi ata në Sodom me një mision të veçantë.

Ai i dërgoi këta dy engjëj që të paralajmëronin Lotin dhe
familjen e tij për ato që do të ndodhnin.

^ Tema: Perëndia është kudo në çdo kohë; Ai di 
gjithçka.

Perëndia e dinte që Loti i besonte Atij, edhe pse Loti jetonte
midis këtyre njerëzve të liq në Sodom dhe Gomorra.

Perëndia di gjithçka.

Bibla na ndihmon të kuptojmë mëkatin e Sodomit.

$ Lexo Ezekiel 16:49,50.
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II Pjetri
3:9

Gjeneza
19:18-
20



F. Mëkatshmëria e sodomitëve.

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Gjeneza 19:4-7.

- Merr parasysh:
Çfarë pasazhi i trishtueshëm. Por Perëndia e ka vënë atje
që ne ta lexojmë. Ndalu për një moment dhe mendo: a mos
vallë është më i mirë shoqëria jonë sot? Fjala “sodomi-a”
përdoret edhe sot në gjuhën tonë sepse mëkati akoma është
mes nesh.
Plani i vetëm i Perëndisë për seksin ishte që ai të ishte një
lidhje e veçantë midis burrit dhe gruas së tij, si dhe
mënyra që ata të kishin fëmijë. Pasionet jo tënatyrshme, të
mbrapshta, jashtë kontrollit, egoiste që sundonin në
Sodom janë edhe sot të gjalla. Shoqëria jonë sot kërcënohet
nga një sëmundje e tmerrshme sepse burrat dhe gratë nuk
kanë pranuar planin e Perëndisë për jetën e tyre.
Zgjdhja e hershme e Lotit për një tokë “më të mirë” doli
krejt ndryshe tani kur shohim këto skena të tmerrshme. Po
të mos kishte dërguar Perëndia engjëjt e Tij, edhe Loti dhe
vajzat e tij do të kishin po atë mbarim të tmerrshëm! Por
Bibla na thotë se Loti i besonte Perëndisë, dhe Perëndia e
shpëtoi atë.

G. Loti, gruaja e tij dhe vajzat e tij shpëtojnë nga Sodomi

^ Tema: Njeriu është mëkatar. Atij i nevojitet
Perëndia 

dhe ai vetë nuk mund ta shpëtojë veten e tij.

$ LEXO Gjeneza 19:10-17.

Perëndia nuk e shpëtoi Lotin me gruan dhe vajzat e tij sepse
ata ishin njerëz të mirë.
- Loti nuk po jetonte si njerëzit e liq të Sodomit, por edhe ai,

kishte lindur mëkatar.
- Megjithatë, Loti i kishte pranuar Perëndisë që ai ishte

mëkatar, dhe kishte besim në mëshirën e Perëndisë.

^ Tema: Njeriu duhet të ketë besim në mënyrë që ta 
kënaqë Perëndinë dhe të shpëtojë.

- Loti i besoi premtimet që Perëndia i kishte dhënë Adamit
dhe xhaxhait të tij Abrahamit për ardhjen e Shpëtimtarit.

^ Tema: Perëndia është i dashur, i mëshirshëm dhe 
plot hir.

Engjëjt e Perëndisë e nxorën Lotin përpara se qytetet e
këqinj të shkatërroheshin.
Perëndia gjithmonë i shpëton ata që i besojnë Atij.
- Abeli i besoi Perëndisë dhe Perëndia e pranoi atë.
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- Noeja i besoi Perëndisë dhe Perëndia e shpëtoi nga përm-
bytja.

- Loti i besoi Perëndisë dhe Perëndia e shpëtoi atë përpara
se Sodomi të shkatërrohej.

H. Perëndia shkatërron Sodomin dhe Gomorrën.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai
kërkon 

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Gjeneza 19:24,25.

Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR 17:
“SHKATËRRIMI I SODOMIT DHE I
GOMORRËS”

- Komentues:

Sapo Loti doli i siguruar jashtë qytetit, Perëndia e shkatër-
roi Sodomin dhe Gomorrën. Perëndia e urren mëkatin.
Ashtu siç shkatërroi botën me anë të përmbytjes në kohën e
Noes, tani Ai po shkatërron këta njerëz të liq me anë të
zjarrit.

Tek II Pjetri 2:6 Perëndia e konsideron shkatërrimin e
këtyre qyteteve si një shembull për të treguar se çfarë mund
t’u ndodhë njerëzve që nuk pranojnë Perëndinë.

^ Tema: Perëndia është besnik; Ai nuk ndryshon
kurrë.

Perëndia është akoma dhe sot e kësaj dite i njëjtë.

- Ai nuk ka ndryshuar.

- Ai edhe sot e sheh dhe e urren mëkatin.

- Askush nuk mund t’i shpëtojë gjykimit të Tij.

I. Gruaja e Lotit vështron prapa.

^ Tema: Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Ai
kërkon 

vdekjen si shpagim për mëkatin.

$ LEXO Gjeneza 19:26.

Kur engjëjt e nxorën Lotin, gruan dhe vajzat e tij jashtë
qytetit të Sodomit, ata u thanë atyre të mos vështrojnë
prapa por të vrapojnë drejt maleve.

Gruaja e Lotit nuk iu bind engjëjve.
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Ndihmesa pamore e sugjeruar:

TABLLOJA KRONOLOGJIKE NR 16:
“LOTI DHE VAJZAT E TIJ
SHPËTOJNË”

Perëndia e dinte atë që ishte në zemrën e gruas së Lotit.
- Gruaja e Lotit ishte si Kaini.
- Ajo nuk i besonte Perëndisë.
Perëndia e dinte përse ajo po vështronte prapa.
- Ajo ktheu kokën për të parë prapa sepse asaj i pëlqenin

mënyrat mëkatare të njerëzve të Sodomit.
- Ajo nuk donte të largohej.
Ajo u tregua e marrë duke mos e marrë parasysh parala-
jmërimin e Perëndisë, dhe kur vështroi prapa, ajo u shndër-
rua në një shtyllë kripe.

^ Tema: Perëndia është besnik; Ai nuk ndryshon
kurrë.

- Merr parasysh:

Po të nxehemi me dikë, ne kërcënojmë me lloj lloj gjërash,
por mbas një farë kohe, ne ndoshta e harrojmë. Por
Perëndia nuk kërcënon dhe pastaj të harrojë. Ai është gjith-
monë i njëjtë. Ai i mban mend premtimet e Tij  për të
bekuar ata që i besojnë Atij dhe për të dënuar ata që nuk i
binden Atij. Perëndia nuk e harron kurrë mëkatin deri sa
ai shpagohet plotësisht. Dënimi për mëkatin është vdekja, i
ndarë nga Perëndia përjetë në Liqenin e Zjarrit.

J. Përfundim

- Merr parasysh:

Perëndisë i interesojnë të gjithë njerëzit. Edhe pse tani ka
me miliarda njerëz në botë, Perëndia megjithatë i njeh të
gjithë dhe është i interesuar për secilin prej tyre. Perëndia
interesohet për çdo qenie të gjallë—bile edhe trumcakët.
Megjithëse ka miliona trumcakë në botë, Bibla na thotë
(tek Mateu 10:29) se Perëndia e di se kur ngordh çdo trum-
cak. Tek Psallmi 50:11 Perëndia thotë, “Unë i do të gjithë
shpendët e maleve: dhe kafshët e egra të fushës janët miat.”
Por ne jemi për Perëndinë më të çmueshëm se zogjtë.
Psallmi 139:1-4 na thotë: “O ZOT, të më ke hetuar, dhe njeh
mua. Ti e di kur ulem dhe kur ngrihem. Ti e di nga larg
mendimin tim. Ti e shqyrton me kujdes ecjen time dhe
pushimin tim dhe i njeh thellë të gjitha rrugët e mia. Sepse
edhe para se të jetë fjala në gojën time, ti, O ZOT e di atë
krejtësisht.”
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Mendo për pafundësinë e njohurive të Perëndisë! Ky
Perëndi i madh, i gjithë-ditur, i plot-fuqishëm KUJDESET
për këdo, edhe për ju edhe për mua! Perëndia e di që ne po
studiojmë Fjalën e Tij tani, dhe Ai do që ne të besojmë ato
që Ai po na mëson.
Perëndia do që ne ta dëgjojm dhe ta besojmë, sepse
Perëndia jo vetëm që është i interesuar për çdo individ, por
Ai do të gjykojë çdo njeri që nuk pranon të besojë Fjalën e
Perëndisë.
Disa njerëz mendojnë se nuk janë edhe aq të rëndësishëm
që Perëndia të shqetësohet për ta. Kjo nuk është e vërtetë. E
mbani mend çka lexuam nga Psallmet. Edhe zogjtë janë
kaq të rëndësishëm për Perëndinë saqë Ai i njeh ata të
gjithë! Por sa shumë më tepër kujdeset Perëndia për
njerëzit; Ai di gjithçka për ne. Ai di gjithçka për JU!
Perëndia kujdeset për ne dhe do që ne t’i besojmë Atij. Por
Ai është edhe i drejtë dhe i vërtetë dhe Ai do të gjykojë çdo
njeri që nuk e pranon Atë. Askush nuk mund t’i shpëtojë
shqetësimit të Perëndisë; asnjë mëkat nuk i shpëton
gjykimit të drejtë të Perëndisë.

Perëndia është i njëjtë sot ashtu si ka qenë në kohën e
Abrahamit, Lotit, Sodomit dhe Gomorrës.

PYETJE:

1. Çfarë i tha Perëndia Abrahamit mbi Loti u largua prej tij? 
a. Perëndia i tha Abrahamit që Ai do t’i japë atij të gjithë

tokën e Kananit.
b. Perëndia premtoi se pasardhësit e Abrahamit do të jenë të

shumë si yjet.
c. Perëndia tha se pasardhësit e Abrahamit do të shkojnë të

jetojnë në një tjetër vend dhe që ata do të keqtrajtohen për
katër qind vjet dhe mbas kësaj periudhe, Perëndia do t’i
kthejë përsëri në tokën e Kananit të cilën Perëndia ia kish
premtuar Abrahamit.

2. Cilët ishin emrat e rinj që Perëndia i dha Abramit dhe
Sarait? ? Abrahami dhe Sara.

3. Përse nuk kishin fëmijë dhe Sara derisa Perëndia kreu
mrekullinë? 
a. Sara nuk mund të bënte fëmijë.
b. Ata të dy ishin shumë të moshuar. Abrahami ishte 100

vjeç dhe Sara ishte 90 vjeçe.
4. Kush e krijoi burrin dhe gruan e parë dhe kush i jep jetë çdo

foshnjeje? Perëndia.
5. A ka ndonjë gjë që Perëndia nuk mund ta bëjë? Jo, Perëndia

mund të bëjë çdo gjë që do.
6. Kush e di të ardhmen e çdo njeriu? Vetëm Perëndia.
7. A e dinte Perëndia ligësinë e Sodomit dhe të Gomorrës? Po.
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8. Nëse njerëzit e injorojnë Perëndinë, a mund t’i lërë Ai ata pa
dënuar? Jo, Perëndisë i interesojnë të gjithë njerëzit. Ai është
gjykatësi i të gjithë njerëzve.

9. Përse nuk i dënoi menjëherë Perëndia njerëzit e liq të
Sodomit dhe të Gomorrës, dhe përse nuk i dënon menjëherë
Perëndia mëkatarët sot? Sepse Perëndia është i dashur, i
mëshirshëm dhe plot hir, si edhe i durueshëm, Ai u jep kohë
njerëzve të ndërrojnë mendje dhe t’i besojnë Atij.

10. A mendoni se Perëndia vetëm sa kërcënon dhe nuk dënon?
Jo, megjithëse Perëndia është i durueshëm, Ai në të vërtetë do
t’i dënojë të gjthë mëkatarët.

11. A mund ta ndalojë njeri Perëndia nga dënimi i mëkatarëve
kur Ai vendos se u ka dhënë njerëzve kohën e mjaftueshme
për t’u penduar? Jo, Perëndia është suprem. Askush nuk
është më i madh se Ai.

12. Përse i dërgoi Zoti engjëjt e Tij për të shpëtuar Lotin, gruan
e tij dhe vajzat e tij? Sepse Loti i pranoi Perëndisë që ai është
mëkatar dhe i besoi premtimeve të Perëndisë për dërgimin e
Shpëtimtarit.

13. Përse e ktheu Perëndia gruan e Lotit në një shtyllë kripe?
Sepse ajo nuk iu bind urdhërit të Perëndisë që ata nuk duhet
të shikonin prapa kur digjeshin qytetet.

PYETJE PËR DISKUTIM SIPAS DËSHIRËS
14. Burrat dhe gratë sot na thonë se marrëdhëniet seksuale

jashtë martese nuk përbëjnë mëkat, sepse të gjithë po i
bëjnë. A mendoni se Perëndia pajtohet me këtë? Ne e dimë
me siguri se Perëndia nuk është dakord, sepse Perëndia nuk
ndryshon.
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